
WILDERNESS LEADERSHIP TRAILS
UMFOLOZI



Welkom

Met veel plezier geef ik je deze informatie over de Wilderness Leader-
ship Trails; diepgaande transformatieprogramma’s voor leiderschap-
sontwikkeling.

Waarom? Ik wens jou en jouw collega’s deze onvergetelijke ervaring
toe!
Deze programma’s vinden plaats in het mooie wildpark Umfolozi in
Zuid-Afrika, in samenwerking met Ian en Rodney, twee inspirerende
lokale gidsen van de Wilderness Leadership School in Durban. Het
zijn bijzondere en inspirerende mensen, die ons als geen ander kun
nen meenemen in het één-zijn met de natuur. Naast deze gidsen ga
ik als facilitator mee en begeleid ik het volledige programma.

In deze brochure vind je hierover meer gegevens.

 
Voor aanvullende informatie kun je me bereiken op 0615014782 en 
esther@discoveru.nl

Hartelijke groeten,

Esther van der Ham

Adviseur en coach in leiderschapsontwikkeling en dialoogfacilitator
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Het programma 

"De trail heeft mijn bewustzijn verder geopend. Ik heb ervaren dat ik 
oordelen los mag laten, mijn hart openen en van daar uit ga ik een 
HR strategie genereren”. Nynke Doorenbos, Global Director HR, Le-
gal and Operations Sustainalytics 

Deze trail kan gevolgd worden als onderdeel van een groter ontwik-
keltraject of als een op zichzelf staand programma. In beide geval-
len bestaat het trail-programma, naast een persoonlijke kennismak-
ing en intake met de begeleider(s) uit:

• een gezamenlijke voorbereidingsworkshop met de groep ongev-
eer 6-8 weken voor vertrek

• een individueel coachgesprek voorafgaand aan de trail om ieders 
persoonlijke intentie te verkennen

• de 10-daagse trail in Zuid Afrika waarvan 6 dagen in de wildernis 
van Umfolozi

•  een individueel coachgesprek na de trail om persoonlijke lessen 
te laten “landen”, 4-8 weken na de trail

• een gezamenlijk integratieworkshop 4-8 weken na de trail waarin 
we beleven hoe we de lessen uit Umfolozi kunnen integreren in 
onze dagelijkse praktijk



TRAILPRINCIPES

"Circumstances in South Africa’s nature are fundamentally different 
from home. It allows you to find answers to in-depth personal ques-
tions. Taking these answers seriously will change the way you lead." 
Wim de Boer, Interim manager 

Tijdens de trail in het park handelen we vanuit de volgende princi-
pes: 

• Silence (stilte) 
Als we lopen en gedurende het waken in de nacht zijn we stil. Mini-
maal spreken met degene aan wie je de wacht over draagt. Neem 
de stilte mee je bed in 

• Solitude (alleen zijn) 
Door de stilte en de “nightwatch” wordt ook ‘alleen zijn’ een onder-
deel van je ervaring 

• Simplicity (eenvoud) 
We laten alles wat ons aan de civiele wereld herinnert achter ons. 
Horloge, telefoon, iPod, etc. en ook wegen, bruggen of andere 
door mensenhanden gebouwde zaken. We zorgen geheel voor 
onszelf, dragen zelf wat we nodig hebben aan kleding, voedsel, 
etc. We hoeven ons aan geen enkel programma of prestatiemaat-
staf te houden. “We gaan met de flow.”  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• Service (respect) 
We hebben respect voor de natuur en de natuur zal 
dat respect op verschillende manieren belonen.

• Servant leadership (dienend leiderschap) 
Dit wordt gevoeld doordat we de zorg voor elkaar 
dragen. 

• Sharing 
Naast het spontane delen van onze ervaringen ge-
durende de dag hebben we één keer per dag een 
council, tenzij er geen behoefte is. In de council de-
len we openhartig en stellen ons kwetsbaar op. Wat 
we delen is volledig vrij en niemand dient zich ver-
plicht te voelen om te spreken, “ten dienste van de 
groep”. Je hoeft alleen te delen wat jij voelt en waar-
van je voelt dat je het wilt delen. We stimuleren om 
oprecht vanuit je hart te spreken. Alles wat gedeeld 
wordt blijft binnen de groep (Secrecy). 

• Sensing 
We voelen wat er aan de orde is en wat we willen 
doen, welke kant we op willen gaan. We voelen ons 
niet verplicht aan het programma of enig ander plan. 
Het programma is een persoonlijke reis (Self) Het 
gaat om “de verbinding met jezelf” om vandaaruit te 
verbinden met anderen.
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OVER DE TRAIL

“De rails hebben een onuitwisbare indruk op mij gemaakt en mij 
geholpen bij het doorlopen van mijn eigen transformatie. Dit ge-
luk gun ik iedereen”. Jan Pieter van Lieshout 

Het wildpark Umfolozi

“Het Hluhluwe-Umfolozi Game Reserve, ligt 280 km ten noorden 
van  Durban en is het oudste wildpark in Afrika. Het bestaat uit 
960 km² (96,000 ha) heuvellandschap in centraal Zululand, 
KwaZulu-Natal, Zuid Afrika staat bekend om zijn grote ver-
scheidenheid aan wilde dieren en de bescherming daarvan. Dit 
park is het enige park in KwaZulu-Natal alle leden van de “big 
five” leven.  Door de beschermingsmaatregelen heeft het de 
grootste populatie witte neushoorn ter wereld. 

De reis

Na een vlucht naar Johannesburg op donderdag en een over-
nachting bij het vliegveld, vliegen we de volgende ochtend door 
naar Durban. We worden door onze gidsen van het vliegveld ge-
haald, onze ‘valuables’ worden afgeven en we rijden door naar 
het park. De eerste nacht in het park verblijven we in een lodge; 
daarna trekken we zes dagen te voet door het park en slapen 
rond het kampvuur onder de sterren, waarbij we om beurten de 
wacht houden in verband met de wilde dieren; we sluiten weer af 
met een nacht in een lodge, waarna we in Durban een extra dag 
beleven en een duik kunnen nemen in de Indische Oceaan. Via 
Johannesburg op zaterdag vliegen we van Durban naar Johan-
nesburg en vandaar met de nachtvlucht naar Nederland (aan-
komst Schiphol zondagmorgen).
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De deelnemers 

“Tijdens deze reis geven we onszelf de mogelijkheid om een diepe 
verbondenheid te ervaren met de natuur om ons heen, met elkaar  
en met de natuur in ons zelf; met wie we ten diepste zijn. Hier vin-
den we de antwoorden die we nodig hebben”.  Esther van der Ham 

De deelnemers aan de trails hebben verschillende achtergronden 
en leidinggevende ervaring.  Wat ze gemeen hebben is: 

• Een meer dan gemiddelde intentie in het realiseren van een nieuw 
paradigma voor leiderschap

• De bereidheid om te werken aan het “good for all” 

• Het oprecht open staan voor een diepgaande leerervaring

• Het reeds op weg zijn op een bewuste spirituele reis 

• De bereidheid om zich open en kwetsbaar op te stellen en te      
delen. 
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Rodney Hlatshwayo. Een gewaardeerde en levenslustige gids die 
tijdens de trail op een heel eigen wijze zijn bijdrage levert, en ons als 
geen ander in verbinding brengt met het land, de natuur en de cultuur 
van zijn volk. 

Esther van der Ham
Esther is adviseur en coach in leiderschapsontwikkeling en dialoogfacilitator. In haar pro-
gramma’s staan verbinding, synchroniciteit en kwaliteit van aandacht centraal. Umfolozi 
biedt de ideale context om dit te ervaren  
Zij zal de begeleider zijn van de groep voor, tijdens en na de trail.

Ian Read is een van de meest gevraagde gidsen in het Umfolozi-park. Het is zijn 2e 
thuis;‘ Sacred Space’.  Hij leert ons om een te zijn met de natuur en te verbinden met de 
pure natuur in onszelf. 
Ian bezoekt Nederland regelmatig, mocht dit zijn in aanloop naar een trail dan organ-
iseren we een kennismaking met hem. 

Het team

Jan Pieter van Lieshout is naast dansmeester ook transformatieadviseur en 
coach. Hij begeleidt individuen en teams op zijn unieke, authentieke wijze in 
diepgaande transformatieprocessen.
Jan Pieter zal samen met Esther meegaan als begeleider bij grotere groepen. 
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Opzet en prijzen

De trails kunnen gevolgd worden als een op      
zichzelf staande ontwikkelreis en kunnen worden 
georganiseerd als onderdeel van een groter lei-
derschaps ontwikkelprogramma.

De maximale groepsgrootte in Umfolozi is 8 per-
sonen (incl. de coach). Voor grotere groepen kun-
nen ook trails worden georganiseerd op andere 
locaties met meerdere begeleiders.

De prijs van de trail is afhankelijk van het aantal 
deelnemers en de opzet van het programma.



DiscoverU is een organisatie voor innovatieve leiderschapsontwikkeling. 
Zowel in Nederland als internationaal begeleiden wij leiders en leiders van 
de toekomst in de bewustwording van hun volledige potentieel en de vaar-
digheden om dit op een authentieke en inspirerende manier te kunnen toe-
passen in hun dagelijks leven en zo waarde te creëren voor zichzelf en an-
deren.

www.DiscoverU.nl 

http://www.DiscoverU.nl
http://www.DiscoverU.nl

